
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2015

Badia del Vallès, 31 de març de 2015

La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la 
sala  de  sessions  de  l’edifici  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària,  presidida  per 
l’alcaldessa  senyora Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Juan Antonio Lancho Aceituno

Raquel Gracia Peral

Montserrat Jimènez Molina 

La  Corporació  està  assistida  per  secretària  municipal, Carmen  Coll  Gaudens,  que 
dóna fe de l’acte.

Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, 
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el  
següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

2. Documents comptables (expte. 869/2015)

3.  Contracte menor de serveis de manteniment dels aparells elevadors de tots els 
equipaments municipals (expte. 818/2015)

4.  Contracte  menor  de  serveis  de  manteniment  integral  de  2  trams  d'escales 
mecàniques  ubicades  al  parc  de  la  Mediterrània  entre  el  C.  La  Mancha  i  l'Av. 
Mediterrània.(expte. 822/2015)

5. Temes d'urgència

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 
24 de març de 2015.

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 869/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 26 de març de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització 
provisional  dels  documents comptables,  tramesos pels  diferents serveis  municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.   

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

184 i  185 del  RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text  refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import  
total de 4.250,69 €, segons es detalla a la relació núm. 10/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  68.324,98  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 19/2015, adjunta.

3.  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE  MANTENIMENT  DELS  APARELLS 
ELEVADORS DE TOTS ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  818/2015,  relatiu  a  la  realització  del  manteniment  dels  aparells 
elevadors de tots els equipaments municipals

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis gestor de 24 de març, s’acredita la necessitat, idoneïtat  i 
eficiència  d'aquest  expedient  de contractació en atenció a l'acompliment del  Reial 
Decret  88/2013,  del  8  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària AEM 1 "Ascensores" del reglament d'aparells d'elevació i manutenció, 
aprovat per Reial Decret 2291/1985, del 8 de novembre.

III. Fonaments de dret

1r.  Obra  a  l’expedient  administratiu  l'informe  de  secretaria  i  la  fiscalització  de  la 
intervenció municipal.

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic; i  de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de la realització del manteniment dels 
aparells  elevadors  de  tots  els  equipaments  municipals,  amb  la  empresa 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S L

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a)    Objecte:  la  realització  del  manteniment  dels  aparells  elevadors  de  tots  els 
equipaments municipals.

b)   Vigència: Des de l'1 d'Abril fins el 31 de Desembre del 2015

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 4.968 i 1.043,28

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: Per transferència bancària 

e)    Obligacions  bàsiques/essencials  del  contractista:  Les  establertes  a 
l'informe/provisió de necessitats que s'adjunta i forma part d'aquest expedient

f)   Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò 
no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i  
normativa de desenvolupament.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), 
per  l’objecte  i  import  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  partida  1404  1512  22799  del 
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pressupost general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  THYSSENKRUPP ELEVADORES  S  L i  donar 
compte als serveis econòmics municipals.

4. CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE MENTENIMENT INTEGRAL DE 2 TRAMS 
D'ESCALES MECÀNIQUES UBICADES AL PARC DE LA MEDITERRÀNIA ENTRE EL 
CARRER LA MANCHA I L'AV. DE LA MEDITERRÀNIA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 822/2015, relatiu a el servei de manteniment integral de 2 trams 
d'escales mecàniques ubicades al Parc de la Mediterrània, entre el carrer La Mancha i 
l'avinguda de la Mediterrània

II. Relació de Fets

1.  Per  informe  dels  serveis  gestor  d'Urbanisme,  de  data  20  de  març  de  2015, 
s’acredita la  necessitat,  idoneïtat  i  eficiència  d'aquest  expedient  de contractació en 
atenció a El  compliment  del  Reial  Decret  2291/1985 del  8 de Novembre,  pel  qual 
s'aprova el Reglament dels aparells d'elevació i manunteció..

III. Fonaments de dret

1r.  Obra  a  l’expedient  administratiu  l'informe  de  secretaria  i  la  fiscalització  de  la 
intervenció municipal.

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic; i  de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de el servei de manteniment integral de 
2 trams d'escales mecàniques ubicades al Parc de la Mediterrània, entre el carrer La 
Mancha i l'avinguda de la Mediterrània, amb THYSSENKRUPP ELEVADORES S L

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a)  Objecte:  el  servei  de  manteniment  integral  de  2  trams  d'escales  mecàniques 
ubicades al  Parc  de la  Mediterrània,  entre  el  carrer  La Mancha i  l'avinguda de la 
Mediterrània.

b) Vigència: de l'1 de gener al 31 de desembre de 2015

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 17.640 i 3.704,40 

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: transferència 
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e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les establertes a l'informe de 
necessitats de contractació.

f)   Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò 
no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i  
normativa de desenvolupament.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), 
per  l’objecte  i  import  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  partida  1404  1531  22799  del 
pressupost general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  THYSSENKRUPP ELEVADORES  S  L i  donar 
compte als serveis econòmics municipals.

Finalitzats  els  punts  de l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'adopten els 
següents acords:

5. SOL·LICITUD VALORACIÓ MESA D'EMERGÈNCIES D'HABITATGE

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  871/2015,  relatiu  a  SOL.LICTUD  VALORACIÓ  MESA 
EMERGÈNCIES HABITATGE

 

II. Relació de Fets

1. Atesa la resolució de 17 de març de 2014 del director de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya  que  aprova  el  Reglament  de  la  Mesa  de  Valoració  per  a  Situacions 
d'Emergències Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

2.  Atès  que  a  través  del  reglament  esmentat,  l'Agència  Catalana  de  l'Habitatge 
contempla la via d'adjudicació d'habitatges de protecció pública a persones i unitats de 
convivència que es trobin en situacions d'emergències econòmiques, socials i casos 
especials de l'Agència.

3.  Atès que les possibles adjudicacions d'aquests habitatges es vehiculen a través 
d'una mesa de valoració, la qual examina cas per cas la documentació que presenten 
aquelles persones que opten a aquest tipus d'adjudicació.

4.  Atès  que  els  serveis  socials  municipals  han  emès  un  informe  del  Sr.  Diego 
Fernández Contreras, amb DNI 39432245X i la Sra. Dominga Rodríguez Contreras, 
amb DNI  44984212F, sol.licitant  l'entrada a  la  Mesa de Valoració  per a Situacions 
d'Emergències Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb 
el compromís que aquesta adjudicació es vincularà amb el seguiment per part dels 
serveis socials de l'ajuntament de Badia del Vallès.
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5, Atès que segons indicacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es requereix 
acord municipal recolzant la sol.licitud presentada per l'interessat per l'adjudicació d'un 
habitatge públic.

6. Atès l'informe tècnic tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics.

 Per tot això, s'acorda:

Primer.  Sol.licitar  davant  l'Agència  de  l'Habitatge  de  Catalunya  l'adjudicació  d'un 
habitatge de protecció pública per situacions d'emergència econòmica i social per la 
família dels Sr. Diego Fernández Contreras i la Sra. Domínguez Contreras.

 

Segon. Notificar el present acord a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores i deu minuts, el qual, 
com a secretària municipal, en dono fe.
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